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مقدمه
1

گرچه واژة «ادبيات جهاني» در زبان ،فرهنگ و ادبيات آلماني در معاني متفاوتي تعبير و تفسير
شده است ،نظر غالب انديشمندان و متفکران آلمانيزبان )كه اثر پيش روی نيز به دليل برداشت
جامعتر آن در اين جهت حركت كرده است( اين است كه اين واژه را در دو معنای متفاوت ذيل به كار
گرفت :در معنای اعم (بعد كمي واژة ادبيات جهاني) و در معنای اخص (بعد كيفي واژة ادبيات جهاني).
درحاليكه ادبيات جهاني در معنای اعم و بعد كمي آن به همۀ ادبيات موجود در سطح جهان اطالق
ميشود ،ادبيات جهاني در معنای اخص و بعد كيفي آن در نقطۀ مقابل ادبيات ملي قرار گرفته و ابعادی
فراجغرافيايي و فراملي دارد.
با وجود تبيين واژة ادبيات جهاني در دو معنای ذكرشده بايد به يک نکتۀ مهم در اين زمينه حتماً
اشاره كرد ،تا خواننده از ابتدا بهروشني در روند اثر پيش روی قرار گيرد .درحاليكه در زمينۀ واژة
ادبيات جهاني در معنای اعم و بعد كمي آن تقريباً وحدت نظر حاكم است ،ادبيات جهاني در معنای
اخص و بعد كيفي آن محل اختالف صاحبنظران بوده و حتي سردمداران و پيشروان طرح آن در
ادبيات آلمان ديدگاهي واحد در اين زمينه ارائه ندادهاند .نگرش متفاوت نويسندگان ،ادبا ،شعرا و
انديشمندان آلمانيزبان به «ادبيات جهاني» در معنای اخص و بعد كيفي آن بررسيهای متفاوتي را نيز
به اين پديده در زبان ،فرهنگ و ادبيات آلماني رقم زدهاند .بسياری از منتقدان با توجه به ديدگاههای
سردمداران و پيشروان گرايش به پديدة «ادبيات جهاني» سعي دارند به آن فقط در سطح يک واژه و
مفهوم و حداكثر در سطح يک تفکر بنگرند ،اما عدهای نيز ،همچون پتر گوسنس ،2در كتاب خود با
عنوان ادبيات جهاني ،مدلهای درک ترامليتي ادبيات در قرن نوزدهم )2011( 3از آن بهمنزلۀ يک مدل
ياد ميكنند و برخي نيز ،چون ديتر المپينگ ،4در آثار خود با عناوين ايدة ادبيات جهاني ،فرايافت گوته
و تحول آن )1911) 5و ادبيات بينالملل )2013( 6به آن به چشم يک ايده مينگرند.
اثر پيش روی در صدد است با استناد به ديدگاههای يوهان ولفگانگ فون گوته 7و فريدريش روكرت 8و
در راستای تفکر ديگر بزرگان آلمانيزبان در زمينۀ ادبيات موجود در جهان ،ادبيات جهاني را در معنای
____________________________________________________________________________________________
1- Weltliteratur
2- Peter Goßens
3- Weltliteratur. Modelle transnationaler Literaturwahrnehmung im 20. Jahrhundert
4- Dieter Lamping
5- Die Idee der Weltliteratur. Ein Konzept Goethes und seine Karriere
6- Internationale Literatur
7- Johann Wolfgnag von Goethe
8- Friedrich Rückert
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اخص و بعد كيفي بهعنوان يک ايده در مقابل ادبيات ملي و همسو با ادبيات تطبيقي بررسي كند و
شکلگيری و تکوين آن را در ارتباط با فرهنگ و ادب ايران توجيه و تبيين كند .برداشت نويسندة اثر
پيش روی از ايدة (پديده ،مدل يا حداقل تفکر) ادبيات جهاني ،كه با استناد به ديدگاههای پيشروان،
سردمداران و رهروان آن در فرهنگ و ادب آلمان مورد تأكيد قرار گرفته است ،اين است كه ادبيات جهاني
ادبياتي فراجغرافيايي است كه در آن نزد نويسندگان ،ادبا و شعرای مختلف جهان نگرش گشودن مرزهای
خود به روی ادبيات بيگانه و كشورهای مختلف جهان حاكم بوده ،نگاه ملي و ديدگاه قومي و ناسيوناليستي
نسبت به ادبيات ملي جای خود را به ادبيات فراجغرافيايي ،فراقومي ،فراملي و جهانشمول در گسترة
ادبيات ملل مختلف جهان داده و ميل به استفادة متقابل از ظرفيتها ،امکانات و توانمندیهای موجود در
فرهنگ و ادب ملل مختلف جهان ،با زبانها و فرهنگهای متفاوت جلوهگر شود.
بزرگان و شخصيتهای ادبي كه در زبان و ادبيات آلماني ،ايدة ادبيات جهاني را شکل بخشيدهاند به
همۀ ادبيات موجود در سطح جهان (ادبيات ملي و قومي نگاشتهشده در همۀ كشورها و فرهنگهای
دنيا) به ديدة يکساني مينگرند و تأثيرگذاری و تأثيرپذيری بالقوه و بالفعل در ادبيات كشورهای مختلف،
نگاه آميخته با تکريم و احترام به فرهنگ و ادب بيگانه و استفادة متقابل از ظرفيتها ،امکانات و
توانمندیهای موجود در ادبيات كشورهای جهان را شرط ضروری برای تحقق ايدة ادبيات جهاني
ميبينند و بر اين باورند كه نگرش عاری از شيفتگي به ادبيات ملي و نگاه آميخته از احترام به ادبيات
بيگانه در راستای غنای ادبيات ملي و در نهايت پيوستن ادبيات ملي به حلقۀ ناب ادبيات جهاني خواهد
بود .تفکر طرح ايدة ادبيات جهاني گرچه در جهت ديدگاههای مورد توجه قرار گرفتۀ فوق بر پايۀ
فرهنگ و ادب كشورها و ملل مختلف جهان استوار شده است ،اما آن را نبايد فقط در ابعاد فرهنگي و
ادبي ،بلکه در ابعاد ديگر نيز ،همچون سياسي ،اجتماعي و اقتصادی ،صادق ديد.
ايدة ادبيات جهاني در آلمان( 1كشورهای آلمانيزبان) كه تقريباً همزمان با گرايش متفکران ،ادبا و
شاعران آلمانيزبان به فرهنگ و ادب شرق شکل گرفت 1،به گونهای در آلمان دنبال شده و تکوين يافته
____________________________________________________________________________________________
1ـ واژة آلمان در اثر پيش رو برای همۀ كشورهای آلمانيزبان چون آلمان ( ،)Deutschlandاتريش ( )Österreichو پروس

( )Preußenو حتي سوئيس ( )Schweizدر نظر گرفته شده است .علت استفاده از واژة آلمان به جای كشورهای آلمانيزبان
(مگر در مواردی كه با عنوان كشورهای آلماني زبان نيت خاصي دنبال شود) به اين علت است كه زبان آلماني زبان واحد و
رسمي كشورهای آلماني زباني چون اتريش ،پروس (پروس بعد از جنگ جهاني دوم منحل شده است) ،سوئيس و آلمان
(آلمان تا سال  1871نه بهعنوان يک كشور واحد ،بلکه يک قلمروی آلمانيزبان مشتمل بر ايالتهای شمالي و جنوبي
همچون بايرن بوده است) است .از نظر نويسندة اين اثر ،تاريخ سياسي ،فرهنگي و اقتصادی آلمان تا سال  1871و تأسيس
رايش دوم ( )Zweites Reichهويتي مستقل نداشت و آلمان تا اين زمان با نام ايالتها و اميرنشينهای شمالي و جنوبي در
كنار اتريش و پروس به حيات سياسي ،فرهنگي و اقتصادی خود ادامه داده بود.
اتريش ،پروس و ايالتهای شمالي و جنوبي آلمان تا سال  1806از نظر سياسي تحت حاكميت «رايش اول» ()Erstes Reich
يا به عنواني ديگر «امپراتوری مقدس روم» ( )Heiliges Römisches Reichبودند .افزودن دو واژة مکمل «ملت آلمان»

مقدمه  ز
است كه ميتوان آن را بهويژه در فرهنگ و ادب ايران متجلي ديد .فرهنگ و ادب ايران بهعنوان الگوی
بينظير و بي بديل فرهنگ و ادب شرق نزد سردمداران و رهروان ايدة ادبيات جهاني جايگاهي بسيار
رفيع داشته است .در ميان ادبا و شعرای ايراني نيز ،حافظ در گسترة ايدة ادبيات جهاني در فرهنگ و
ادب آلمان نقش ويژهای ايفا كرده است.
ورود فرهنگ و ادب شرق به غرب و تأثير شگرف اين فرهنگ و ادب بر شکلگيری و تکوين (ايدة)
ادبيات جهاني ،مسير پر فراز و نشيبي را طي كرده است .آشنايي اوليۀ غرب با فرهنگ و ادب شرق ،كه
_________________________________________________________________________
( )Deutsche Nationبـه «امپـراتــوری مـقـــدس روم» بـا عنـوان «امپـراتــوری مقــدس روم ملــت آلـمــان»
( )Heiliges Römisches Reich deutscher Nationدر قرن شانزدهم صورت گرفت .اينکه در تاريخ جهان موجوديت آلمان
بهعنوان يک ملت با نام رايش اول و تأسيس آن در سال  962ميالدی رقم خورده است ،به اين علت است كه اولين امپراتور
رايش اول ،اوتوی اول ( )Otto I.يا به عبارتي اوتوی كبير ( )Otto der Großeاز نژاد ژرمن بوده است .پيروزی اوتوی بزرگ بر
مجارها در سال  955ميالدی برای بسياری از مورخان (جهان و آلمان) تبلور و سمبل تولد مليت آلمان در تاريخ جهان و آغاز
بهكارگيری واژههای آلمان ( )Deutschlandو آلمانيها ( )Deutscheاست.
ب رخالف اتريش و پروس كه بعد از فروپاشي رايش اول در سال  1806بهعنوان قدرت های مستقل سياسي بزرگ آلمانيزبان
در اروپا به شمار ميرفتند و از مجلس ملي برخوردار بودند ،بين ايالت های شمالي و جنوبي آلمان با وجود وحدت زباني و
ملي ،وحدت رويۀ سياسي وجود نداشت .با تأسيس رايش دوم در سال  ،1871كه با پشتکاری و حمايت بيسمارک
( )Bismarckنخست وزير وقت پروس صورت گرفت ،پادشاه پروس ،ويلهلم دوم ( ،)König Wilhelm II.با نام كامل فريدريش
ويلهلم ويکتور آلبرت فون پروس ( )Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußenدر كنار حفظ سمت خود (پادشاه
پروس) رهبری سياسي ايالتهای شمالي و جنوبي آلمان را با عنوان امپراتور آلمان (رايش دوم) در دست گرفت .قدرت
نظامي ،سياسي و اقتصادی رايش دوم (كه با عنوان امپراتوری آلمان  Deutsches Kaiserreichو رايش آلمان Deutsches
 Reichنيز مشهور است) نام پروس را بهتدريج به عنوان يک كشور بزرگ سياسي و اقتصادی آن روز در تاريخ آلمان محو كرد.
اتريش نيز كه قبل از اتحاد ايالت های شمالي و جنوبي آلمان با تاريخ آلمان عجين بود ،بعد از سال  1871از صحنۀ سياسي
آلمان خارج شد و با تشکيل اتحاديۀ اتريشـ مجارستان ( )Österreich-Ungarnكه تا جنگ جهاني اول ادامه يافت ،به حيات
سياسي خود ادامه داد .اتريش پس از جنگ جهاني اول (به جز از سال  1937تا پايان جنگ جهاني دوم كه به دستور هيتلر
ضميمۀ آلمان شد) با جدا شدن از اتحاديۀ اتريشـ مجارستان با نام جمهوری اتريش بهعنوان يک كشور مستقل آلمانيزبان
شناخته ميشود.
نقش سوئيس نيز در تاريخ آلمان بهعنوان يک كشور آلمانيزبان جالب است (البته تقريباً بهعنوان يک كشور آلمانيزبان ،زيرا
به جز زبان آلماني كه زبان اكثريت مردم سوئيس است ،زبانهای فرانسوی ،ايتاليايي و رمانشـ Romanshـ نيز در اين كشور
رايجاند) .اين كشور بعد از پايان جنگهای سيساله (بين سالهای 1648ـ )1618بهمانند برخي از كشورها ،ايالتها و
اميرنشينهای آن روز ،كه تحت حاكميت رايش اول بودند ،از قيموميت سياسي ،فرهنگي و اقتصادی اين رايش خارج و
بهعنوان يک كشور مستقل به رسميت شناخته شد  .سوئيس هرچند امروزه نيز از نظر فرهنگي بسيار به آلمان نزديک است،
اما استقالل سياسي و اقتصادی خود را كماكان حفظ كرده است.
1ـ نهضت گرايش فکری به شرق در برخي از كشورهای اروپايي ،بهويژه فرانسه ،كه سردمدار اين نهضت بود ،سالها قبل از
طرح (ايدة) ادبيات جهاني در آلمان آغاز شده بود.
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از دوران جنگهای صليبي آغاز شد 1،با شک و ترديد و نگاه بدبينانه و حتي غرضآلود همراه بود .اما
به تدريج با پي بردن متفکران ،ادبا و شاعران غرب به غنای فرهنگ و ادب شرق ،از پيشداوریهای
منفي غرب به شرق كاسته شده و نگاه مثبت و آميخته با احترام به شرق موجي از گرايش شاعران و
2
نويسندگان غربي به سمت فرهنگ و ادب شرق را به دنبال داشت.
گرايش نويسندگان و متفکرا ن غربي به فرهنگ و ادب شرق در ابتدا به استفاده از موضوعات شرقي
محدود بود ،اما اين فرهنگ و ادب به زودی منبع الهام ادبای غربي در خلق آثار ادبي شد .اسپانيا دروازة
آشنايي با شرق و فرانسه پيشگام و سردمدار نهضت گرايش فکری به شرق در غرب بودند .موج گرايش
متفکران ،شاعران ،نويسندگان و ادبای فرانسوی به شرق ،شاعران و ادبای ديگر كشورهای اروپايي
(غربي) و از جمله آلمان را ،كه آشنايي اندكي با فرهنگ و ادب غني شرق داشتند ،ترغيب كرد كه به
نهضت گرايش فکری به شرق بپيوندند .در اين ميان ،اتريش در حوزة كشورها ،اياالت و اميرنشينهای
آلمانيزبان سردمدار گرايش به فرهنگ و ادب شرق بود.
در دورة روشنگری ،3اولين آثار الهامگرفته از شرق در ادبيات آلمان خلق شدند .آنچه در اين دوره در
فرهنگ و ادب آلمان چشمگير است ،نگاه جدی انديشمندان ،نويسندگان ،ادبا و شعرای آلمانيزبان به
موضوعاتي با مضامين شرقي است .يکي از اولين و مهمترين آثار در اين دوره ،نمايشنامۀ ناتان فرزانه( 4كه
در ايران با نام ناتان حکيم ترجمه شده است) ،اثر گوتهلد افرائيم لسينگ ،5يکي از نمايشنامهنويسان و
نظريهپردازان برجستۀ ادبيات نمايشي در آلمان است .لسينگ را در ادبيات آلمان ميتوان بهعنوان اولين
شخصيت بزرگ ادبي آلمانيزبان نام برد كه نام وی با ايدة ادبيات جهاني گره خورده است؛ بهويژه نگاه او
به بحث تسامح در اديان و الهام گرفتن از موضوعي شرقي در نمايشنامه ياد شده .بحث تسامح در مورد
اديان از اولين مؤلفههای مهم مطرحشده در زمينۀ نزديکي فرهنگهای مختلف بوده و بهمنزلۀ يکي از
عوامل مهم تحقق ايدة ادبيات جهاني در فرهنگ و ادب آلمان شايستۀ توجه است.
____________________________________________________________________________________________

1ـ البته آشنايي اوليۀ غرب با علوم و فنون شرقي قرنها پيشتر و از اواسط قرن دهم ميالدی شروع و تا شروع جنگهای
صليبي برخي از منابع علمي شرقي (از جمله آثار ابن سينا) به زبان التين ترجمه شدند .در فصل نخست اين اثر نشان داده
خواهد شد كه آشنايي غرب با شرق به دوران يونان و روم قديم (قبل از تولد حضرت عيسي مسيح) برميگردد ،اما آنچه در
باب اين آشنايي تا شروع جنگ های صليبي قابل ذكر است ،اين است كه اين آشنايي بيشتر ابعاد سياسي و اقتصادی و در
كنار آن تاريخي و فرهنگي داشتند.
2ـ برای اطالع بيشتر در مورد ورود فرهنگ و ادب شرق به غرب رجوع شود به جستارهای ذيل:
حدادی ،م .ح« ،.جايگاه شرق و ديوان حافظ در انديشۀ گوته» در :پژوهش زبانهای خارجي ،ش  ،30تهران.1387 ،

Khodaie, N.; „“Eindringen des Orients in den deutschen Sprachraum”. In: Pazhuhesh-e Zabanha-ze Kharji. Nr.
48. Teheran. 2008
) 1720-1785حدود( 3- Aufklärung
4- Nathan der Weise
5- Gothold Ephraim Lessing
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نفوذ فرهنگ و ادب شرق در دورة رمانتيسم 1آنچنان چشمگير بود و شدت گرفت كه نويسندگان،
ادبا و شاعران آلمانيزبان ،كه در دورة كالسيک 2به سمت ادبيات يونان و روم قديم گرايش داشته و از
آن اشباع شده بودند ،در شرق نيروی تازهای برای الهام در خلق آثار ادبي ديدند .شرق در اين زمان نزد
انديشمندان آلمانيزبان مترادف با سرزمين رؤياها و شگفتيها و مظهر معنويت( 3ديني) بود .همزمان
با اين نگرش مثبت و شور و شوق متفکران آلمانيزبان به فرهنگ و ادب شرق ،ايدة ادبيات جهاني نيز،
كه به ادبيات دنيا فارغ از هرگونه وابستگي جغرافيايي ،ديني ،سياسي ،فرهنگي ،قومي ،ملي و
ناسيوناليستي مينگريست ،نضج گرفت.
گرچه مفهوم ادبيات جهانيـ كه از اواخر قرن هجدهم (از دورة روشنگری) در آلمان مطرح و شکل
گرفت و در اوايل قرن نوزدهم از سوی يوهان ولفگانگ فون گوته تکوين يافت4ـ از نظر نوع برداشت به
ادبيات ساير ملل و از نظر مضمون و محتوا محل اختالف صاحبنظران است ،اما اگر اين پديده را
براساس نوع نگرش گوته و روكرت ،كه به اين مفهوم هويت بخشيده و نام آنها با آن عجين شده است،
در نظر بگيريم و بررسي كنيم ،ميتوان به تعريف يا شايد حتي برداشت دقيقي از آن دست يافت.
همانگونه كه اشاره شد ،واژة ادبيات جهاني در زبان و ادبيات آلماني عموماً در دو معنا به كار
ميرود :در معنای اعم (بعد كمي) و در معنای اخص (بعد كيفي) .ادبيات جهاني به معنای اعم به
مجموع ادبيات منتشرشده در همۀ فرهنگها و كشورهای جهان اطالق ميشود و بنابراين شايد به زبان
فارسي واژة معادل «ادبيات جهان» برای ادبيات در چنين مفهومي مناسبتر باشد .اما ادبيات جهاني به
معنای اخص (آنگونه كه بهعنوان يک ايده مد نظر گوته و روكرت بود) ،ادبياتي فراملي ،فراقومي و
فرامنطقهای بوده و با گريز از ديدگاه ناسيوناليستي و سياسي و نگاه افراطي به ادبيات خودی ،در
جستوجوی اشتراكات فرهنگي و ادبي بين ملل مختلف جهان است.
درحاليكه زبان فارسي اين امکان را ميدهد كه ادبيات جهاني را در معنای اعم از معنای اخص آن
تفکيک كنيم ،در واژة آلماني ( Weltliteraturمعادل انگليسي  )World literatureهمزمان بعد كمي
ادبيات جهاني در معنای اعم (ادبيات جهان) و بعد كيفي ادبيات جهاني در معنای اخص (ادبيات
____________________________________________________________________________________________
) 1798-1835حدود( 1- Romantik

گرچه برای معادل آلماني  Romantikواژة رمانتيک در زبان فارسي به دليل وفاداری به زبان مبدأ (زبان آلماني) منطقيتر به
نظر ميرسيد ،اما از آنجا كه اين واژه در زبان فارسي در معاني ديگری نيز (از جمله عاشقانه) جلوهگر شده است ،نويسندة اثر
پيش رو واژة رمانتيسم را بر واژة رمانتيک ترجيح داده است.
) 1786-1832حدود( 2- Klassik
3- Spiritualität

4ـ گرچه ايدة ادبيات جهاني از اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم در مطالعات شرقشناسي يوهان ولفگانگ فون گوته و
الهام وی از ادبيات شرق و ديگر كشورها رقم خورده است ،يکي از اولين مصاديق و شواهد بارز به كار بردن واژة ادبيات
جهاني گفتوگوی سال  1827او با دوست و منشي خود يوهان پتر اكرمان ( )Johann Peter Eckermannبوده است.
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جهاني) نهفته است 1.آنچه در اين اثر مورد مداقه و توجه قرار گرفته است تبيين معنای اخص و بعد
كيفي ادبيات جهاني بهمنزلۀ يک ايده است كه مدنظر گوته و روكرت بوده و فراتر از معنای اعم و بعد
كمي آن است.
بعد از لسينگ ،كه ديد آرماني او در زمينۀ تسامح در مورد اديان به صورت غيرمستقيم در جهت
تفکر ادبيات جهاني قرار گرفته است ،شايد بتوان يوهان گوتفريد فون هردر 2را بهعنوان اولين شخصيت
بزرگ ادبي آلمانيزبان نام برد كه با دعوت از انديشمندان ،شعرا و ادبای آلماني در پيوستن به نهضت
فکری گرايش به ادبيات بيگانه و در رأس آن شرق در شکلگيری ايدة ادبيات جهاني نقش بسزايي ايفا
كرده است .او با گرايش فکری خود به فرهنگ و ادب شرق در ادبيات آلمان بر باورهای گوته و روكرت،
دو مظهر و نماد طرح تفکر و ايدة ادبيات جهاني در آلمان ،بسيار تأثيرگذار بوده است.
مطالعات گوته در زمينۀ شرق ،ديد فراجغرافيايي او در ارتباط با ادبيات ملل مختلف جهان ،نگاه فارغ از
شيفتگي به ادبيات خودی و احترام متقابل او به ادبيات شرق (و اساساً بيگانه) و الهامپذيری از فرهنگ و
ادب شرق ،كه در برخي آثار وی جلوهگر شدهاند ،آنچنان پايدار است كه فرهنگ و ادب شرقـ و در رأس
آن ايرانـ و تعميق ايدة ادبيات جهاني در زبان و ادبيات آلماني با نام او عجين شده است.
3
شرق برای گوته تا سال  ،1814كه ترجمۀ ديوان حافظ يوزف فرايهر فون هامرـ پورگشتال به
دست او رسيد 4،محفلي برای آسودگي فکری او از زمان حال و در عين حال ارج و قرب نهادن بر ادبيات
شرق و فراهم كردن بستری مناسب برای گرايش بيش از پيش ديگر شعرا ،ادبا ،نويسندگان و
انديشمندان آلمانيزبان (فرهنگ و ادب آلمان) به فرهنگ و ادب شرق بود .مطالعۀ ابياتي چند از ترجمۀ
ديوان حافظ هامرـ پورگشتال چنان تأثيری بر اين اختر تابناک ادبيات آلمان نهاد كه با تأسي از
مضامين عرفانيـ شرقي اين مجموعه در تالش ب رای سرودن اشعاری به سبک و سياق حافظ برآمد و با
خلق ديوان غربيـ شرقي 5در سال  1819نمونۀ بينظيری از گرايش شاعر و اديب غربي به شرق ارائه و
پاسخي به هجرت عرفاني و روحاني خود به (فرهنگ و ادب) شرق داد.
____________________________________________________________________________________________

1ـ از آنجا كه در زبان آلماني ،برخالف زبان فارسي ،تفکيک معنای واژة آلماني  Weltliteraturدر مفهوم عام (كمي) و خاص
(كيفي) امکانپذير نيست ( ،جهت روشنگری خواننده) ذكر اين نکته ضروری است كه در ادامۀ اين اثر ،برای ادبيات جهاني
در معنای اعم ،واژة ادبيات جهان ترجيح داده شده و مفهوم ادبيات جهاني برای بعد كيفي و معنای خاص ادبيات جهاني در
نظر گرفته شده است.
2- Johann Gottfried von Herder
3- Joseph Freiherr von Hammer-Purgstall

4ـ گرچه ترجمۀ ديوان حافظ هامرـ پورگشتال از ديد بسياری از منتقدان ترجمۀ دقيق ،رسا و زيبايي از ديوان حافظ نبود،
اين ترجمه اولين ترجمۀ كامل از ديوان حافظ به زبان آلماني بوده و در شناساندن افکار حافظ و فرهنگ و ادب غني ايران
در آلمان (كشورهای آلمانيزبان) نقشي مهم ايفا كرده است.
5- West-Östlicher Divan

مقدمه  ض
گرچه ارادت خاص گوته به حافظ ،كه در وی همزاد خود را يافت ،انگيزة اصلي او برای پيريزی
ديوان غربيـ شرقي و هجرتي روحاني و عرفاني از دنيای پرآشوب غرب (كه بهويژه بعد از انقالب فرانسه
از نظر سياسي بسيار ملتهب بود) به شرق و تحقق ايده و تفکر ديرباز او ،ادبيات جهاني ،بود ،نبايد از
نظر نيز دور داشت كه بدون آشنايي او با ماريانه فون ويلمر 1و عشق به وی و بالطبع تأثيرپذيری او از
اين عشق ،آفرينش ديوان غربيـ شرقي به شکلي كه در سال  1819منتشر شده است ممکن نبود .ذكر
اين نکته نبايد به معنای نفي تأثير مستقيم حافظ بر نگارش ديوان غربيـ شرقي باشد ،اما در صورت
عدم حضور ماريانه در زندگي گوته ،ديوان احتمالي جلوة ديگری مييافت .عالقۀ گوته به سرودن
اشعاری در مدح حافظ و ديوان وی با عشق آتشين او به ماريانه فون ويلمر شعلهورتر شد و به خلق
ديوان غربيـ شرقي ،كه در ادبيات آلمان از جايگاه ويژهای برخوردار است ،منجر شده و در تحقق ايدة
ادبيات جهاني نقشي كليدی ايفا كرده است.
فريدريش روكرت يکي از رهروان گرايش به فرهنگ و ادب شرق در آلمان و از سردمداران و
(حداقل) رهروان ايدة ادبيات جهاني ،در راستای افکار و انديشههای گوته و با الهام از ديدگاههای هردر
و هامرـ پورگشتال در زمينۀ شرق ،به ترجمۀ فرهنگ و اد ب شرق همت گماشت و به اين ترتيب نهفقط
در گرايش بيش از پيش نويسندگان ،ادبا و شعرای آلمانيزبان به شرق تأثيرگذار بود ،بلکه در راستای
هدف ديرينۀ خود ،غناسازی زبان آلماني ،كه از منظر او از همۀ ابزار الزم برای بيان تفکر ملتها
برخوردار بود ،گامي مهم برداشت.
روكرت ،كه از اوان كودكي شيفتۀ شرق بود ،با دنبال كردن ديدگاههای گوته در زمينۀ ادبيات
جهاني ،زبان آلماني را زباني مناسب برای ترجمه و حامل ادبيات جهاني دانسته و بر ديدگاههای گوته
در اين خصوص تأكيد كرد .سفر روكرت به وين اتريش در سال  1818و ديدار او با هامرـ پورگشتال،
مترجم ديوان حافظ كه به او اطالعاتي عميق در زمينۀ ادبيات شرق بخشيد ،يکي از نقاط عطف زندگي
اين شاعر و مترجم برجستۀ آلماني است و باب مطالعۀ عميق او را در زمينۀ فرهنگ و ادبيات شرق
بيش از پيش گشود .روكرت يادگيری زبان فارسي را نيز مرهون هامرـ پورگشتال است و طي اقامت
خود در اتريش (مهد مطالعات شرقشناسي در كشورهای آلمانيزبان) با برخي از ديگر زبانهای شرقي،
چون عربي و سانسکريت ،آشنا شد و با جديت به آموختن آنها پرداخت.
2
اقامت روكرت در وين اتريش با ديدار او با كارل ويلهلم فريدريش فون اشلگل  ،يکي از پيشروان و
سردمداران (و بهزعم برخي پدر) مکتب رمانتيسم مصادف شد؛ ديداری كه همراه مطالعۀ عميق ديوان
غربيـ شرقي گوته و ترجمۀ ديوان حافظ هامرـ پورگشتال الهامبخش او در ترجمۀ اشعار شعرای
پارسيزباني چون حافظ و مولوی شد .فرم شعری غزل چنان تأثيری بر روكرت داشت كه او ابتدا برخي
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1- Mariane von Wilmer
2- Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel

ط 
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از مجموعه اشعار خود را براساس اين فرم شعری سرود و درنهايت با رعايت فرم غزل در ترجمه ،تفکری
نو در ترجمۀ شعر از زبان مبدأ به زبان مقصد ارائه كرده و ترجمۀ خود را در خدمت نزديکي فرهنگ و
ادب غرب و شرق و تحقق ايدة ادبيات جهاني قرار داد.
گلهای شرقي 1روكرت ،كه با الهام از ديوان غربيـ شرقي گوته در سال  1819خلق و در سال
 1822منتشر شده است ،گام نخست روكرت در گرايش به فرم شعری غزل بود .او با اين اثر فرم شعری
غزل را برای اولين بار وارد زبان آلماني كرده و با استفاده از ظرفيتها و توانمندیهای موجود در
فرهنگ و ادب ايران در جهت ايدة ادبيات جهاني گام برداشت .ورود فرم شعری غزل به زبان و ادبيات
آلماني به روكرت كمک كرد در ترجمههای اشعار شعرای پارسيزباني (حافظ و مولوی) كه به اين سياق
شعر سرودهاند ،در حد معقول اين فرم شعری را رعايت كرده و در ادبيات آلمان بهعنوان مترجمي كه
در ترجمۀ خود دقت الزم را به عمل آورده است از جايگاهي ويژه برخوردار شود.
در اثر پيش روی ،بازتاب فرهنگ و ادب شرق در آلمان و چگونگي آشنايي گوته و روكرت با فرهنگ
و ادب شرق و در رأس آن ايران و سير تفکر اين دو اختر تابناک ادبيات آلمان در زمينۀ ادبيات شرق با
استناد به بحث الهام از فرهنگ و ادب و مضامين شرقي در خلق آثار ادبي ،گسترة ايدة ادبيات جهاني و
نقش ترجمه در ايدة ادبيات جهاني مورد مداقه قرار ميگيرند تا عمق تأثير فرهنگ و ادب شرق و
بهويژه ايران در شکلگيری و تکوين ايدة ادبيات جهاني در آلمان در ابعاد ادبي و در كنار آن سياسي،
اجتماعي و فرهنگي شناسانده شود.
هدف از نگارش اين اثر آن است كه از طرفي ايدة ادبيات جهاني تجزيه و تحليل شود و از طرف
ديگر با كندوكاو در افکار گوته و روكرت در زمينۀ فرهنگ و ادب ايران ،به اين سؤال پاسخ داده شود كه
طرز تفکر گوته در راه تحقق ايدة ادبيات جهاني چگونه شکل گرفته و به چه ترتيبي در اين ديدگاه
روكرت جلوهگر شده است :زبان مظهر تفکر ملتها ،شعر آينۀ تفکر ملتها و ترجمه تنها راه انتقال تفکر
ملتها .برای ارزيابي بهتر ديدگاههای گوته و روكرت در زمينۀ ايدة ادبيات جهاني ،چگونگي ورود
فرهنگ و ادب شرق ،و در رأس آن ايران ،به غرب نيز در اين اثر بررسي شده است تا خواننده بهخوبي
در فرايند تحول ايدة ادبيات جهاني قرار گيرد.
قبل از ورود به مبحث ،الزم است برای رفع هرگونه شبهه و ترديد به ديدگاه نويسندة اين اثر ،توجه
خواننده به نکتۀ بسيار مهمي جلب شود .برای آنکه نگرش گوته و روكرت در زمينۀ فرهنگ و ادب شرق
و ارتباط فرهنگ و ادب ايران با شکلگيری و تکوين ايدة ادبيات جهاني برای خواننده ملموستر باشد،
همۀ نقلقولهای مستقيمي 2كه از اين دو اختر تابناک ادبيات آلمان در بطن متن ذكر شدهاند تا حد
____________________________________________________________________________________________
1- Östliche Rosen

2ـ همۀ نقلقولهای مستقيم به زبان اصلي در پاورقي نيز ذكر شدهاند تا برای خواننده امکان مقايسه با ترجمۀ اين
نقلقولها در متن اصلي به صورت ملموس وجود داشته باشد.

مقدمه  ظ
امکان تحتاللفظي ،1به دليل وفاداری به متن اصلي و كالم نويسنده ،ترجمه شدهاند .اين رويه در
ترجمۀ اشعار 2نيز دنبال شده است تا فرم (حداقل فرم ظاهری ،3زيرا فرم باطني 4به دليل تفاوت
ساختاری و معنايي دو زبان فارسي و آلماني تقريباً غير ممکن است) استفادهشده در زبان مبدأ در زبان
مقصد رعايت شود و خواننده ارتباطي نزديکتر با متن زبان مبدأ برقرار كند.
هدف از اتخاذ چنين روشي از طرف نويسنده ،كه احتماالً در جهت تفکر برخي از انديشمندان،
نويسندگان و مترجمان فارسيزبان و آلمانيزبان نيست ،قرار دادن خواننده در بطن متن زبان مبدأ
است ،اما در مواقعي نيز كه نويسنده اين احساس را داشت كه ممکن است ترجمۀ تحتاللفظي در كنه
كالم گوته و روكرت و فهم متن زبان مبدأ خللي ايجاد كند ،ترجمۀ آزاد 5استفاده شده است 6و البته
نويسنده حتي در اين موارد سعي كرده است كه از فحوای كالم در متن زبان مبدأ خارج نشود.
نويسندة اين اثر با علم به اينکه برای رساندن پيام صريح نويسنده و شاعر زبان مبدأ از ترجمۀ آزاد و
بوميسازی 7نيز نبايد غافل شد ،معتقد است كه در ترجمۀ ادبي و بهويژه ادبيات غنايي بايد تفکر زبان
مبدأ در زبان مقصد محسوس و ارتباط بين نويسندة (شاعر) زبان مبدأ با خوانندة زبان مقصد (توجه به
كنه كالم شاعر زبان مبدأ و برآوردن انتظارات خوانندة زبان مقصد) حفظ شود .در نگاه نويسندة اين اثر،
ترجمۀ تحتاللفظي ،يا به عبارتي بيگانهسازی ،ميتواند كمک شاياني در راه آشنايي خوانندگان زبان
مقصد با تفکر نهفته در زبان مبدأ كند.
با اينکه نويسنده روش تحتاللفظي را در ترجمۀ ادبي و بهويژه ترجمۀ ادبيات غنايي ترجيح داده
است ،اين رويه نبايد بههيچوجه بيانگر اين نکته باشد كه نويسنده رويکرد ديگر مترجمان را ،كه از
____________________________________________________________________________________________
1- Wörtliche Übersetzung

2ـ همۀ اشعار به زبان اصلي در پاورقي ذكر شدهاند.
3ـ منظور صورت ظاهری شعر زبان مبدأ است ،زيرا در فرم شعری امکان همارزی بين زبان مبدأ و مقصد به دليل تفاوتهای
ساختاری (نحوی) وجود ندارد يا حداقل امکان آن بسيار ضعيف است.
4ـ منظور از فرم باطني (كه اصطالح ترجيح داده شده توسط نويسندة اين اثر است و برای آن ميتوان در زبان آلماني از واژة
Geistسود جست) استفاده از مواردی چون وزن و قافيه و حتي اركان زباني چون فعل ،اسم قيد ،صفت و ...در زبان مقصد
براساس زبان مبدأ است .درحاليكه در مورد وزن و قافيه امکان معادلسازی تقريباً محال است ،اما برای مواردی چون فعل و
اسم در بسياری از موارد امکان معادلسازی و همارزی بين زبان مبدأ و مقصد در صورت تسلط مترجم وجود دارد .البته از
روكرت بايد به عنوان يک استثنا در علم و تاريخ ترجمه ياد كرد ،اما او با وجود رعايت فرم شعری غزل (براساس امکانات
موجود در زبان آلماني) در برخي مواقع به دليل رعايت فرم از كنه كالم حافظ خارج شده است .شايد به همين علت است
كه برخي از بزرگان ادب آلمان چون هردر و لسينگ در ترجمۀ شعر ،ترجمۀ منثور را به دليل وفاداری به متن زبان مبدأ و
حفظ روح اشعار ترجيح داده و بر آن تأكيد داشتهاند.
5- Freie und sinngemäße Übersetzung

6ـ براساس شعار (نيومارک  :)Newmarckتا حد ممکن تحتاللفظي و در صورت لزوم آزاد.
So wörtlich wie möglich und so frei wie nötig.

7ـ برخي مترجمان حتي بازسرايي را ترجيح ميدهند.

ع 
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روشهايي چون بازسرايي ،ترجمۀ آزاد يا حتي منثور استفاده كردهاند ،نفي ميكند .وی بر اين باور است
كه هر روشي كه از نظر مترجم جلوهگاه تفکر شاعر و نويسندة زبان مبدأ در زبان مقصد باشد به نوبۀ
خود شايستۀ تقدير است ،اما مهم اين است كه ويژگيهای ادبي متن زبان مبدأ در زبان مقصد حفظ
شود؛ يعني هر متن ادبي (چه نثر باشد و چه نظم) ويژگيهای ترجمۀ ادبي را رعايت كند و شعر نيز
ترجيحاً به زبان شعر (البته با توجه به امکانات موجود در زبان مقصد) ترجمه شود.
نگرش نويسندة اين اثر در خصوص ترجمه به نوعي در جهت ايدة ادبيات جهاني و استفاده از
ظرفيتها و توانمندیهای موجود در زبانهای مختلف است كه البته از نگاه ديگران ميتواند در روشهای
متفاوت ديگری نيز انعکاس يابد .به همين دليل نيز ،بهويژه در فصل «نقش مترجم در ايدة ادبيات جهاني
گوته» روشها ،شيوهها ،راهبردها و ديدگاههای مختلف رايج و مرسوم در باب ترجمه با نگاهي بيطرفانه و
تا آنجا كه در مجال اين اثر ميگنجد بررسي و به ديدة قضاوت خواننده سپرده شدهاند.

